
PRoToKoL č.032018.
o zverent ma mesta Tuľzovka do s vys u

Čl. t
Zmluvné stľany

Vlastník majetku ( zriad'ovatel):
Názov: Mesto Turzovka
Sídlo: Stľed č. 178,023 54 Turzovka
Štarutárny zástupca: JUDľ. Ľubomír Golis, primátor mestaICo: 0031433 t DIČ: 2O2O5533l5
oprávnený k podpisu zmluvy: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
oprávnený rokovať vo veciach predmetu zmluvy:

Mgr. Anna Hľtúsová, referent správy majetku mesta, ě.t.: O41/42}g32lAdresa doručovania: Mesto Turzovka, O23 54 Turzovka, Stred 178
(d'alej len,,vlastník..)

a

Spľávca majetku:
Názov: Základnáškola Turzovka - Bukovina č. súp. 305

Sídlo: ffí:ľ::ľ.ď:iTľ' 3 54 Turzovka
Štatutárny zástupca: Mgr' T er ézru ś'upolouá, riaditeľkaICo: 003781246z olČ: 2O2|67I3i4-
opľávnený k podpisu zmluvy: p. Mgľ. TeréziaŠupolová
oprávnený ľokovat' vo_ veciach zmluvy: Mgr. Terěz'u Šupolou á., O4l/43525O2Znad'ovatel' : Mesto Turzovká, ozí są ľ.rľrouki śtred l78
Adresa doručovani a: Základná škola Turzovka - Bukovina č. súp. 3O5, O23 54 Turzovka(ďalej len,,správca',)

ZmluvnéSĺrany vzľnysle $óa$ 6azákonaslŕÄć. 138/IggI Zb. omajetkuobcívzneníneskoršíchpredpisov a v stiĺade so Zasac]ami hospodáľenia s majetkom mesta Turzovka uzatvĺźrajti Protokolo zverení majetku mesta.Turzovka clo sprcivy ,pr*"i, ktorým je; Záktadná škota Turzovka -Bukoviną čs' 305, so sídlom; 023 54 
^Ttrzoika, 

Bukovtni č. s. 305, to; 00 37 81 2467

čl. z
Pľedmet zveľenia do spľávy

l' Mesto Tuľzovka zveruje majetok uvedený v Čl.2, v ods. 2 tohtoProtokolu do správypreberajúceho správcu na základ,ę schvheného uznesenia Mestského zastupitel,stvav Turzovke č,- 17 _ 28/2 -2Ol8 zo dňa 28.O2.2Ols , podl'a $ 6 a 6a ZákonaSNR č.l38/|99I Zb. o majetku obcí v znení neskoľších p."ápirorr.

2' Predmetom zverenia majetku do spľávy- správcu je majetok mesta Turzovka, Stavbavedená po názvom: Rekonštľutôĺa obvodovéhä pbšt'a a vstupu do budovy ZŠTurzovka v celkovej vstupnej cene: 1t8.1 44,29 nÜn.



cr.3
Dátum zverenia majetku do správy a hodnota zvereného majetku

Vlastník zveruje a spľávca beńe do spľávy majetok uvedený v Čt. z, ods. 2 tohto
Protokolu na dobu n e u r č i t ú, ktorá začneplynút' odo dňa účinnosti tejto zmluvy

2. Celková hodnota zveľeného majetku mesta Tuľzovka, ktory sa zveľuje do
spľály spľávcu predstavuje sumu: 118.144,29 EUR (vstupná cena majetku) .

3. Správca prehlasuje. ž.e je oboznámený so súčasným technickým stavom pľeberaného
majetku a v takomto stave ho prebeľá do svojej spľávy.

4. Spľávca preberá majetok v prevádzkyschopnom stave.

5' Poistenie nehnuteľného majetku a jeho úhľadu zabezpečuje vlastník majetku. Poistenie
hnutel'ného majetku a jeho úhľadu zabezpečuje správca majetku.

cl.4
Cena

1. Majetok uvedený v Čl. 2' ods. 2 tohto Pľotokolu sa zveruje do správy
bęzodp1atne.

čl. s
Účel využitia majetku

l. Správca je vzmysle $6 ods. 3 zźlkona č,. 1381199I Zb. omajetku obci v zneni
neskoľších pľedpisov oprávnený zvercný majetok đrŽať, uŽivať na plnenie úloh
v ľámci pľedmetu činnosti alebo v súvislosti s nim ' bľat' ilŽitky a nakladat' s ním
v súlade s uvedenjľn zákonom a s platnýml Zásadaini hospodárenia s majetkom mesta
Tuľzovka v zneni neskorších zmien a noviel.

2. Majetok sa zveruje do spľávy správcu za účelom jeho vyuŽitia v súlade s predmetom
jeho činnosti podl'a znaďovacej listiny.

čl. o
Pľáva a povinností

1' Správca sa zaväzuje obhospodarovat', spravovať audrŽiavat' majetok mesta Tuľzovka
zverený mu do správy v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta

Turzovka.
Ż' Správca sa zaväzuje uŽivať spravovaný majetok pľimerane jeho povahe a určeniu,

uđtŽiavať ho v ńadnom a prevádzkyschopnom technickom stave tak, aby
nedochádzalo k jeho znehodnocđvaniu a aby sačo najviac predĺzila jeho uŽívateľnosť
a nakladat's ním v súlade s platn;ými právnymi predpismi.

3' Bežné opravy aídrżby zvereného majetku zabezpeč,i spľávca a v pńpade nájmu inej

osobe' počas doby jeho trvania, nájornca na vlastné náklady.
4. Správca sa zaväzuje zabezpečit' vykonávanie prevádzkových revizií a odborných

prehliadok zanadeni v pľedpísaných tennínoch v zmysle príslušných STN a vyhlášok'
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5. Spľávca je povinný uchovávat':
- všetky rcvízne správy a protokoly,
- inventanzaěné zápisnice a sumáre,
- doklady týkajúce sa zvereného majetku,
- uzatvorené zmluvy týkajúce sa zvereného majetku,_ všetky ostatné písomnosti týkajúce.u rrr"r"něho majetku.6' Správca sazaväzuje. Že všetky škody azávady,kto;é by počas doby spľávy vznikli naodovzdaných veciach ich pouŽívaním alębó zneuživaním, dá óa.iranĺi' na svojenáklady atiež sa zaväzuje nahradit'škody, ktoré bý spôsobil sám alebo osoby s nímspojené alebo vo vzt'ahuk spľávcovi.
7 ' Správca zverený majetok nesmie dat' do zálohy, znadit' naň vecné bremeno aleboinou formou obmedzit' vlastnícke práva ulu.tniLu bez súhlasu Mestskéhozastupiteľstva mesta Turzovka.
8' Sprĺívca je povinný používat' všetky právne pľostriedky na ochľanu zverenéhomajetku, vrátane včasného uplatňovania svojich pJv alebo opľávnených záujmovpred príslušn1ými orgánmi '9' Správca je povinný z\ercný majetok viest'vpľedpísanej evidencii, účtovat, oňoma viest' v súlade so zákonom č,. 43l/2OO2 z. z. o úětovníctve v znení neskoršíchpľedpisov ana zźlklade opatrenia MF SR č. 16786/2007-3l, ktoýn sa ustanowjúpodrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pľe ľozpočtovéorganizácie, príspevkové organizácie, štátne fonäy, obce a vyšŠie územné celky vznení neskorších predpisov.

cl. t
Účtovná hodnota zveľeného majetku

l ' Účtovná hodnota zvereného majetku ku dňu jeho zverenia do správy je nasledovná:

Účet - 021_ ŠR/1/0 
? 

_ Z|Stavby - Rekonštľukcia obvodového plášt,a a vstupu dobudovy ZŠ Turuovka v OC = lí8.1łł,2l c

Názov: ZŠ Stavby
obstaľávacia cena účtovná je vo vyške:
Učtovné oprávky k 07.08.20ts sĺ vo vyske:
Zostatková hodnota účtovná k 07.08)018 je vo výške:

z toho: ZoC _ vlastné zdľoje vo výške: 37.635,49 €ZoC _ cudzie zdľoje v ľámci Vs _ ŠR vo výške: 78.932,80 €

2' Majetok mesta 
-zvet'ený do spľávy správcu, stavba 

-vedená pod názvom :Rekonštrukcia obvodového plášt'a'a vstupu do budovy ZS Turzovka - Bukovina(pavilón A) bola zrealizovaná mestom Turzovka Stavba bola skolaudovanáKolaudačným rozhod-nutím čj. Výst _ S484/R250 sĺtsli2oů-$'-;;;;ým dňa30'Il'2017 obcou Makov akó stavebný_ú.ua u.lĹny Kľajsk1ým stavebným úradomv ŽIline ' Kolaudačné ľozhodnutie nadobudlo právoplatnost'dňa l8. t2.2ul7 a stalo savykonatel'n1im dňa 19.l2'2Ol7 .

e 118.144,29 €
|.576,- €

116.568'29 €

J



3' Celková hodnota stavby predstavuje sumu: 118.144,29 EUR . Na realizáciu stavby
boli poukázané uč,elovo určené finančné prostríedky okĺesným úradom ŻIlina ,

odborom školstva, Komenského 35, 010 01 ŽIlina, na riešenie havarijnej situácie :

Rekonštrukcia obvodového plášťa a vstupu do budovy ZŠ vo výške 80. 000,- EUR..
Mesto Turzovka dofinancovalo rea|izáciu stavby z vlastných finančných prostriedkov,
tj. v sume: 38.144,29 EUR.

CL. 8
Záxerečné ustanovenia

1 . Tęnto Pľotokol č. 032018 o zverení majetku mesta Turzovka do spľávy spľávcu je povinne
zverejňovaný podľa $ 5a zákona č,.211/2000 Z.z' o slobodnom pľístupe k informáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov.

2' Tento Protokol nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta
Turzovka, v súlade so zákonom č,. 40/1964 Zb. občiansky zákonnik v zneni neskorších
pľedpisov, ktorým sa menia a dopĺRajĺ niektoré zákony

3. Tento Protokol je vyhotovený v tľoch rovnopisoch, zktoých prebeľajúci správca obdľŽí
jeden rovnopis a dva rovnopisy obdrži vlastník.

4. Zmluvné stľany si tento Protokol preěítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

PríIohv:
- Protokol o vyradení majetku, inventáma karta, Zostatková cena majetku podľa

zđrojov,
- Finančné zúčtovanie diela s pľílohami (kópie faktúr, kópia Kolaudačného

rozhodnutia zo dňa 30.11.2017, právoplatné dňom l8.I2.20I7, vykonateľné
I9.l2.20l7, kópia protokolu o odovzdaní aptevzatí veľejnej práce, kópia
Rozhodnutia o povoleni zmeny stavby pred dokončęním zo đřľ- 15.08.2017,kőpia
stavebného povolenia zo dňa 28.12.2007

V Tuľzovke dňa: 07.08.20l8

,\iTSTO Tt]RZOVKA

023 54
25

zÁľtĺoľĺÁ Šĺon
ĺ uR Z ?vl(. A-BuÍiaV [! ll ĺ.p. 30 5

ođovzdávajúci:
JUDr. Ľubomír
Primátor mesta

ttl
Preberajúc i, .ľ. :.'7..'.!....'.

Mgr. Terézia Supolová
ńad. školy

4

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik
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UZNBSENIE č.: 17 _2812 - 20l8

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVo V TURZoVKE

SCHVAĽUJE
Zvęrenie nehnutel'ného majetku mesta Tuľzovka vedeného pod názvonr: Rekonštrukcia
obvodového plášt'a pavilónu ,,A" ô Vstupu do budovy Základnej školy Tuľzovka Bukovina
v celkovej obstaľávacej cene účtovnej: I|8 144,29 EUR , do správy vlastnej rozpočtovej
organizćlcii: Zćlk|adnej škole Turzovka - Bukovina čs. 305, lČo: oo:z812467, so sídlom:
Bukovina č's. 305, 023 54 Tuľzovka, bezodplatne, v zmysle $6 a $6a zćtkona NR SR ě. l38/l991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia
s majetkonr mesta Turzovka, za účelom plnenia úloh vyplývajúcich zo zriad'ovacej listiny.
Spľávca je povinný zverený majetok viest'v pľedpísanej evidencii, úětovať o ňom a viest'
v sťllade so zákonom č,. 43llŻ002 Z. z. o účtovníctvę v znení neskorších pľedpisov a na
zák\ade opatľenia MF SR č,.16786/Ż007-3|, ktoým sa ustanovujú podľobnosti o postupoch
účtovania a ľámcovej úětovej osnove pre rozpočtové oľganizácie, pľíspevkové organizácie,
štátne fondy, obce a vyššie ,Územné celky v znení neskorších pľedpisov.

bez pripomienok

Celkový počet poslancov Mestského zastupitel'stva v Tuľzovke: l3
Prĺtomní na hlasovaní: l3
Hlasovanie ZA: l3, MUDľ. Vĺera Belková, Mgr. Rastislav Bakajsa, JUDr' Manin Birka, JUDr. Radoslav HľuŠka,

Marián Chudej, Ladislav Kadura, Mgľ. Karnil Kotiolka, Mgľ. Štefan Kompánek, lng. Jana Majtánová,
Ing. Mamĺn Mľavec, PaedDľ. Eleonóľa Nekoľancová, Miroslav Rejda, Ladislav Šteiniger

Hlasovanie PROTI: 0
ZDRŻ^L sa hlasovania: 0
NEHLASOVAL: O

JUDľ.
esta
GOLTS

{.3. ?oĺł

q

c

Podpísal dňa:

jsk76174
Obdĺžnik



{
Protokot o vyradení majetku

MestskÝ rirad
Druh DHM

Typ ZŠ Budovy, stavby

Obst'cena
Sp sob vYrad.

Pc lnv'č. Názov
1228 Rek.obvodov plášťa a vstupu do budovY

obstarané
Tuzovka 19.12.2017

Suma za typ zŠ Budovy, stavby:

Suma za druh DHM:

Mestsk rad spolu:

Návrh na vvradenie spolu:

118 144,29

118 144,29

118144,29

118 144,29

,t18144.29 116 568.29

Zost.cen a D vod vYradenia
'1 16 568,29 Zver majetku do správy správcu Tka-Bukovina Bezodpl.Prevod

'116 568,29

116 568.29

'lí6 568'29

mDátu zhotovenia 7 .8.201 Ö
SPodpi

iestoM zhotoven Mesto Turzovka Zodpovedná Josoba: UDr Ľubom tr Golis
saŽiaden majetok nezalai

Potvrdzuiem ze íyzická nnventrira dlhodobého ehmotného' adlhodobého hmotného dlhodobého safinancného maietku zakonala a
Sp sob zistenia skutočn ch stavov prepočĺtaním SpÔsob vykonania inventarizácie Íyzická

enia majetku:Posudenie reálnosti ocen

Čas vykonania invent ry:

zaćalé d , ,'' 1.1 .2018

skončené d a: ? '8'2018

łura'il_---r"
l),ł

$n/ę rl'"( * ďs-Ĺ

Miroslava Truchlli

lng. Darina Litviková

AnnaMg Hrtusová

Janka Doroci aková

Veducl inventa/členovia/ rlzaćne1 komisie

1t1
Vytlačené systémom KolwinTÚ dna 08'08'2018

jsk76174
Obdĺžnik



Mesto Tuaovka, Stred 1

Dát. vyradenia
Dôvod

78,Íurzovka

Karta

02354, tCO 0031 433 1

majetku vyradeného k: 07.08.2018

Názov: Rek.obvodov' 
plášťa a vstupu do budovy ZŠ Turzovka

lnv. ćíslo: 1228

VÝr. ěíslo:

zrip. o'oĺa: 51 Golis Ľubomír

Mlestnosť: 0 Mesto Tuzovka

Úwar: Mestský Úrad

Rok výroby:

Kód ŠKP:

Druh maietku ZŠ Budovy, stavby

Účet obstarania: 042 20 - ZŠ-rekonštr.pavilón_A

Šnĺos -ZŠ-Stavby
Účet eviden cie:. 021

lJćetoprávok: 081 ŠR ĺ os - ZŠ-oprávky-k-stavbám

Úěet odpisov: 551 ŠR ĺ os - zŠ_oapisy-DDHM

Dátumobstarania: 19.12.2017 Dátumzaradenia:19.12.2017

obstarávacia cena účtovná: 118144'29 € daňová:

Zhodnotenie majetku celkom: 0'00 €

Cetková vstupná cena úětovná: 118144,29 € daňová:

oprávky majetku účtovné: 1 576'00 € daňové:

Zostatková cena účtovná: 116 568'29 € daňová:

Typ odpisu: 2008 - 5 Zaokrúhl'ovanie: nahor na 0 des.m.

Algorltmus odpisovania: Rovnomerný Doba odpisovania: 50 rokov

Vecné bremeno: -

Záložné právo: -

Popis: Dotácia v sume 80.000,- eur-oÚ Žilina, odbor školstva _ havarijný stav

7.8.2018

Zver.majetku do správy správcu ZŠ Tka-Bukovina

118144,29 ę

118144'29 ę

247,00 €

117 897 '29 €

Skupina: 4

Dátum

19.12.2017

19.12.2017

15.12.2017

07.08.2018

Zaradené: 19.12.2017

ZC po Typ odpisu

Vyradené v cene: 116 568,29 €

financovania

zdroj
Odpisy ZŠ - ŠR

íVp Dľuh dokl' čĺslo dokladu
)bstaranie lnterný doklad 1228
|aradenie lnterný doklad 1228'aradenie 

Daňový interný doklad 1228yradenie lnternýdoklad ovyradel1228

nv.čís!o:1228

ľlesiac / Rok

4

Podiel

32,29%

67,71%

Čiastka Text

118 144,29 Obstaranie
1 1 I 1 44,29 Zaradenie karty

118 1 44,29 Zaradenie karty

118 l44,29Vyradenie karty (4)

čiastka

38 144,29

80 000,00

odpisov'ý plán
Rek.obvodov. plášt'a a vstupu do budovy zŠ Turzovka

12 t 2017

Vstup.cena Zvlýšenie ZG pred Odpis

Rok 20ĺ7

118 144,29 2008 - 51'18 144,29 0,00 197,00 117 947,29

Za rok2017: 118144,29 197,00 '117 947,29

Rok 2018

117 947,29
1 / 2018

118 144,29 0,00

112

't97,00 117 750,29 2008 - 5



'J
odpisovrý plán

Rek.obvodov. plášt'a a vstupu do budovy ZŠ Turzovka
1228 Zaradené: 19.12.2017

ZC po Typ odpisu/ Rok VstuP.cena Zqýšenie ZCpred Odpis

118144,29 0,00

Rok 2018

't17 750,29

117 553,29

1'17 356,29

1'17 159,25

116 962,29

1'16 765,29

't97,00

197,00
't97,00

197,00

197,00

197,00

I'17 553,29

117 356,29

117 159,29

'116 962,29

116 765,29
'116 568,29

2008 - 5

2008 - 5

2008 - 5

2008 - 5

2008 - 5

2008 - 5

2018

2018

2018

2018

2018

Za rok 2018: 117 947,29 1 379,oo 1í6 568,29

2t2



Mesto Tuzovka, Stred 178, Tuaovka 02354, ICO 00314331

Zostatkoľ 
"-"na 

majetku podt'a zdrojov
za Zš Budovy, stavuy, všetky útvary '

ku dňu 31.07.2018
# Názov

za Zš Budovy, stavbyspolu: Vstup'cena+precen' oprávkya odpisy
Za Mestský úrad spotu: 118 144,2s 1 576,00

1 1228 Rek.obvodov. plášt'a a vstupu do budovy ZŠ Tuzovka 
'l18 144'29 í 576,00

Vlastný zdĄ 
Łv l qĺ'vv^d 1'18144,29 1 576,00

odpĺsy ZŠ _ ŠR 38'144,29 5o8,8o

Zostatková cena
116 563,?9
1í6 568,29
116 568,29

37 635,49

78 932,80
80 000,00 1067,20Vlastný zdroj spolu:

odpisy ZŠ - ŠR spolu:

Spolu:

38 144,29

80 000,00

118,|'44,29

509,90

'l 067,20

1 576,00

37 635,49
78 932,80

't16 568,29

q'

cgnY sú v €
1t1 Vytlačené systémom Konuinln dňa 07'08.20.t8



Finančné z čtovanie dĺela _ podklad pre zaradenie do maietku 
.

,,Rekonštrukcia át*""á""ollo plĺšt'a a vstupu do budovy ZŠ Turzovka''

CELKOM ZA STAVBU
117 /? łl ĺĺ

116 572,775.4 enie a stavebné Tuľzovka - Pavil n A s. ľ. o.STaS 441 5.10.2017 ' 59375"1 enie a stavebné Turzovka-Pavil nA l.s.ľ.oSTaS Ż31 10.8.Ż017 76C"' 37 32551 lenie a stavebné Turzovka - Pavi lnA l. s. ľ. o.TaS 2617 8.9.201 83| 70 4515.ĺ lenie a stavebné Tuľzovka - Pavil n Avy STaS spol. s. ľ. o. 3517 18.9.2017 Ż 857,68e5^
Turzovka - Pavil n

Realizácia điela - ie a stavebné vstu ASPOLU
Y4.1 odboľné konzultácie s. ľ. o.T 2017093 24.7.Ż01

4^ boľné konzultácie * łn ĺ
LU

394,52
r. I Stavebny dozoľ Ing. Jozef Doľociak

j n, august,
ber 2017

394,52evl
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31.12.2017
tčo:
Názov

003'ĺ4331
Mesto Turzovka

Kombinovaná zostava
za rok 2017 za obdobie od 01 .01 .2017 do 31.12.2017 , Vlastné a ved'hosp' za Účty: su 04Ż

zdroj 'Ínc pol s1 20 s2 s3 s4 s5 s6

Sídlo: Stred 178
02354 Turzovka
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Anaĺytícké členenie

sÚ FNc PoL s1 s2 s3 s4 s5 s6 zDRoJ Text

O42,.2oFakt':56l2O17TepeInotech.poS.ZŠ.TWG-DF5
o42 . .2o Fakt':112t2017 PD_moder'učebnĹJurga-DF1

o42 . -2o Fakl':183t2o17 Práce-oporn;7 mur-Sakson-D

o42 . .2o Fakt:1B72O17 odstr'oplotenia ZŠ-MPS-DF

o42 . .2O Fakl':255l2O17 Rekonšt'opor'muru-MPS-DF2

o42 . .20 Fakt':479l2o17 Práce-zatepl'''A'ZŠ-STas_D

o42 . .2o Fakt':538/2017 práce-pavilonA-sTAs-DF538

o42 . .20 Fakt':538/2017 práce-pavilonA-sTAs-DF538

o42 . .2o Fakt':548t2}17 upravy vstupu ZŠ-STaS_DF5

o42 . '2o Fakt':548t2O17 upravy vstupu ZŠ-STaS-DF5

042 . .2O Fakt':56212017 stav prace-pavilonA-STAS-

o42 . .2o Fakt':584ĺ2)17 poreal'zameranie-Georeal_

o42 . .2o Fakt':6O9ĺ2O17 práce-zatepl'pavil'A-STaS

o42 ' '2o lD:111 Aktivácia_stav'dozor-ZŠ

O42 ' .2o lD:23 Rek'oporn)i mUr'ZŠ ihrisko

o42 . '2o lD:30 Rek'obv'plášťa-pav'A

o42 ' 20 ZŠ-rekonštr'pavilon A
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oKRESNIÝ URAD Žĺrĺxł
odboľ školstva

Komenského 35, oĺo at Żilrna

Vlesto Tuľzovka
JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta
Jašíková 178
023 54 Turzovka

VáŠ lisĺ/zo dňa

S pozdravom

NIESTSKÝ unłn
s23 54 Tuľzo','ka

Duśtu dri* \,t.ob

NaŠa značka;
ot-i -z A-osz -n 1 1 i oo 63 | 7 -25

PaeCDr.

Vybavuje:
lng. Kubo -04li7Đ16z2D

Dátum:
l_ł ĺ)6.;6 1 7

Vec
o"oá-.ni. o pouká"u.ĺ Íi.u.č.Ý.h o.o't.i.dkoo na huuá.i"

Yážený pán primátor,

vo výške:80 000 EUR

oznamujeme Vám, Že so splatnost'ou Ż^1:06.Ż017 v Štátnej pokladnici sme pouká zali na Yáśúčet číslo SK14 5600 0000 0002 046t 9008 nenońatívne účelovo uľčené finančnépľostriedky (700 _ kapitálové vydavky):

- na ľiešenie havarijnej sifuácie: Rekonštrukcia obvodového plášt,a a vstupu dobudovy ZŠ
- pľe: ZS Bukovina 305, Turzovka

V zmysle zákona č. 5n/2ao4 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej správya o Zmene a doplnení niektoých zĺákonov v znęní nesŕoľších p."Jpirou va, Žiaďameo pľedloŽenie zúčtovania^ finančných pľostriedkov ťrčelovo určených na financovaniehavarijných situácií._ kapitálový"ľ' vyaavtov najneskôr do dvoch ľokov odo dňa poskýnutiafi nančných pľostľiedkov.

I Jkĺesny Ůĺad Żilina
ccbor školstva
ĺomełského 35

t]1| Üi Źilina

odboru

Ćĺrlo:

Frĺlub5l

ĺ'łbt Skĺrt. znak
a lchutr

E-mail
Pavol.Kubo,.Đminv.sk

Galbavý, PhD

Intęrnet
ryrvrv. min v.sk

L znak

TelęfÓn Fa.x

Refeľeot:

8oryrĺ

q

| 9RAD

l 
zlLlNĄ lČo

00r51866
+42l / -4 I ĺ7 07 6Żl l +42 I -4 l 17 07 62 t 5
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ICO: 00314331

Názov; Mesto Turzovka

Sídlo: Stred 'ĺ 78
A2354 Turzovka

Kombĺnovana zosTunŕa e
za rok 2017 zaobdobie od o1.o1 .2o17 do 31'12'2017 , Vlastné a Ved'hosp' za r:l ty: su 042

_ _ 
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Text

Fakt. :56/201 7 Tepelnotech.pos'ZŠ_TWG-DF5

F akl''112t2017 PD-moder'učebnĹJurga-DF1

Fakt':í 83/20'17 Práce-oporn mÚr-Sakson-D

F akI':187 l 2017 odstr'oplotenia zŠ_MPS-DF

F akt..25í2o17 Rekonšt.opor' mrjru-MPS_DF2

F akl.:47 9 I 2017 Práce-zatepl'''A"ZŠ_sTaS-D

Fakt' :538/201 7 práce-pavilonA-sTAS-DF538

Fakt.:538/201 7 práce-pavilonA_STAS_DF538

F akt.:548l 2o17 ripravy vstupu ZŠ-STaS-DF5

F akt.:548l2o17 upravy vstupu ZŠ-sTaS-DF5

F akt..56Ż2017 stav.prace-pavilonA-STAS-

F akt:584t 2017 poreal.zam eranie-Georeal-

Fakt. :609/201 7 práce_zatepl'pavil'A-STaS
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Obec Makov
Makov ě.60,023 56 Makov

čj VýsĺS484/R2506/TS
Vybnuje : Mgr. Strbova

stavby a na záů<7ade ústneho konania spojeného s miestnym šetrením, ktoré
28.ll.20t7 a pođľa $ 82 ods. 1 stavebného zákona

ll20t7-st V Makovę, dňa 30.ll' 2017

Em a i l : miľ os l av aj antul i kov a@m a kov. s k

KOLAUDACNE RO ZItODNUTIE

Navľhovateľ : Mesto Tuľzovka
lČo: 0031433l
Adresa: Stred č.178' Turzovka

Podal dňa 30.10.20|7 nźtvrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu, na ktoru bolo
vydané obcou Makov stavebné povolanie zo dňa 28'12.2007 pod ě. SocÚ-1oĺ-TS]-TK-
2079/2007-Jt arozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením zo dńa ]5.08'2017 pod č.
Výst-S383/R]84I/TSI/20I7-* nězov stavby: Komplexnú rekonštrukcia ZŠ Tuizovka
Bukovina č.305

obec Makov, ako určený stavebný úrad Krajským stavebn;im úradom v Žiline listom
pod č. 2006/00626/Bat zo dńa l5.05.2006 stavebný úrad v zmysle $ 1 l7 zál<ona č.5olt976 h
.o územnom pliínovaní a stavebnom poriadku /stavebný zál<on/ v znení neskorších zmien a
doplnkov, zál<ona č,. 4l6l200t Z.z. o prechode niekton-ich kompetencii z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie ilzemné celky a zákona č). 369/1990 Z.z. o obecnom znaden.' 

"ne''íneskorších zmien a đoplnkov, po preskúmaní Vášho náwhu , zálpisu o odovzdaní a prevzati
dňa

V obtí iVlakĺlv oo' ...Ô".ĺ:?. blł

uŽívanie časti stavby :

v kat. uzerní:
parcela ě. CKN:

Komplexná ľekonštľukcia Zš Turzovka Bukovina č.305
so 02 - 

^4 
pavilón ,, !L"

SO 01 zateplenie
So 02 stavebné úpravy vstupu

Tuľzovka
562t6

Časť stavby obsďluje: Zatepĺenie jestvujticeho objehu v ZŠ Bukovina pavilón ,, A"
a prístavba vstupu, rampy.

Pre uŽívanie časti stavby obec Makov uľčuje podľa $ 82 ods. 2 zźkona č,. 50/tg76 Zb. v znení
neskorších predpisov a paľagrafu 20 vyhlášky č;.453l20OO Z.z. tieto podmienky :

' vlastník stavby je povinný dokumentóciu skutočného reąIizovania stavby uchovdvať po
celý čas jej užívanią, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdó novému nadobúdąteľovi

1



ła

sfuvbą bucĺe užívanci len na účeI, pre ktorý bola určenó stavebným povolením a

|colaudačným rozhoĺlnutím, zmeną v užívaní síavby je možnó len ną zóklade písomného

r ozho dnut i a prí s ĺuš ného s t av e bnĺź ho úr adu

vlastník stavby bude stavbu udržiavat'v dobrom technickom stave tak, aby nevzniknlo

nebezpečenstvo požiarnych o hygienicĘch zóvad' aby' nedoc'hádzol!;r-ľ. j:j.

znehodnocovaniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby są čo najviac predlžila jej

užívąteľnost'

- TKo ĺikvidovat'v zmysĺe ustanovení zókona o odpadoch

-zabezpečovat,pravidetněrevízieeĺektriclEchząriadení

Inšpektorót práce Żili'a :

.Závciznýmstanoviskomč.IZ,4/IPZA-)B7ZPIhK)N/2017/70342017/17746,oZA-
l43-32-2.2/ZS-C22,23-l7 zo dňa zí'll'zolĺ neuplatłlí požiadnky ną zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdrwia pri próci

I

Pri miestnom šętrení neboli zistené nedostatky v prevedení časti stavby '

Vkonanínębolivznesenénĺĺmietkyúčastníkovkonania.

odôvođnenĺe
Nawhovateľ: Mesto Turzovka, Sned č.178, Turzovka podal dňa 30.10.Ż017 ĺa tunajší

stavebný uľad návrh na vy'danie kolaudačného rozhódnutia stavbu : ,,K.omplexnó

rekonštrukcía ZS Turzovka Bukovina č.305" v k. ú Turzovĺrg na parcele CKN č' 562/6'

Stavebnýúrad listom pod ě. Výst-S-484/R lTsllŻ)l7'Št zo dňa 13.11'Ż0I7 oznámil

začatle kolaudačného konania merrovanej časti stavby. Ústne konanie spojené s miestnou

obhliadkou sa konalo dňa 28.1 !.2ol7,z ktorého bol spísaný protokol"

Návrh ,ru ..yá*ĺ" kolaudačného roz.hodnutia predmetnej stavby bol posridený na

zźl<|adeqýsledkov ŕ'"t**ĺ.ľ'o konania, ktoĺé sa uskutočnilo IŻ'09'Ż0l7,20'07 '2017 '

V konaní sa zistilo, že skutoěné realizovanie časti stavby nebude ohľozovať verejný

zźnjerĺl, pľedovšetkým z hľadiska^ 9chĺany žívota azdravĺa osôb' životného prostredia'

bezpečnosti práce 'iĹ.n 
ĺ.rý"n zanadeĺĺa Ĺoli dodľžané podmienky stavebného povolenia'

Stavebnému uraduboli v kolaudačnom konaní pľedloŽené stavebníkom tieto doklady :

- stavebné prrrĺrri" pold č. SocÚ-t07-TSl-TK-20.7:!:.0:IJ, zo dňa 28.12.2007

- rozhodnutie o ZSPő pod č. Výst-S373/RI841/TSt/2017-Št zo dňą ]5.08.2017

- proj eWovó dolrumentácią
stavebný denník
certifikatyopoužitívhodnýchstavebnýchýrobĺrovavyhlóseniaozhode,parametroch,
atestY,

preberací pľotokol oodovzdaní aprevzatí verejnej próce zo dňa 12'09'2017'

20.07.20t7
đoHadoliĺłvidĺźciíodpadu-WooDEnergls'r'oPodvysokó
geometriclE plán pod č. 37209035-42/2017 overený olcresným úradom Cadca
"katastrólnymbamrô* pod č. ] 195/20t7 zo dňą 27'09.2017
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Ku kolaudácii časti stavby sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy:
- závrjzne stanovisko IP Žtltna pod č. IZA/IPZA )B)ZPII/K)N/2T|7/7034
20 1 7/ 1 7 7 46, ozu- ] 43 -3 2-2. 2/ZS-C 2 2, 2 3 - I 7 zo dňą 2 3' ] I. 20 ] 7

- Súhtasné stąnovisko oRHaZZ Čadca pod č' )RHZ-CA]-I096/20I7 zo dňą
13.10.2017

UŽivanim časti stavby nebude ohĺozený život azdravie osôb, ani životné
prostredie a preto bolo ľozhodnuté tak, ako je uvedené vo v-ýĺokovej časti tohto
rozhodnutia.

Časť stavby bude užívania schopná po nadobudnutí právoplatnosti tohto

ĺozhodĺutia'

Pouěenie
Proti tomuto rozhodnutiu podľa $ 53 a násl. zfüona č:.7111967 Zb. o správnom

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, moŽno podať odvolanie do 15 dní
odo dňa doručenía tohto rozhodnutia' odvolanie sa podáva na obec Makov, Makov č.ó0.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

J)

Martin Pavlík
starosta obce

?!:ľ:*:eho poplatku vzmysle $4 ods'I písm. a) zókona č.]45/1995 Z.z. osprővnych
poplatkoch v znení neskorších noviel je Mesto Turzovkg osľobodenĺt.

Doľučuje sa:
Mesto Turzovka - primátor mesta
uoec Makov - staĺosta obce

Na vedomie :
okľesný úrad Čadca - katastrálny odbor
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